شركت های بازرسی تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی براساس اولین
شماره پروانه
دفتر ارزیابی كیفیت كاالهای صادراتی و وارداتی
دبیرخانه هیأت ارزیاب
« خرداد ماه » 8931

.8

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 39/81/60پروانه بازرسی شركت مهندسی مشاور آب كرخه به درخواست شركت مذكور در كلیه دامنه ها و حوزه های جغرافیایی از تاریخ
 39/81/60ابطال گردید.

.1

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 39/88/61پروانه بازرسی شركت بازرسی فنی و مهندسی نوآوران كیفیت پارس در كلیه دامنه ها و حوزه های جغرافیایی سراسر دنیا تا
اطالع ثانوی تعلیق گردید.

 .9به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 39/60/11پروانه بازرسی شركت امیک (به نمایندگی خدمات مدیریت صنایع) در كلیه دامنه ها و حوزه های جغرافیایی از تاریخ
 39/60/11ابطال گردید.
 .4به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 30/86/81پروانه بازرسی شركت بین المللی بازرسی فنی گروه داركو البرز در كلیه دامنه ها و حوزه های جغرافیایی از تاریخ 30/88/81
ابطال گردید.

.0

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 30/3/89پروانه بازرسی شركت سی پورت كنترلرز ( )SPCدر كلیه دامنه ها و حوزه های جغرافیایی از تاریخ  30/86/81ابطال گردید.

 .0با تمدید پروانه شركت سیستم كیفیت فنون موافقت نگردیده است.
 .9با تمدید پروانه مركز تحقیقات صنایع انفورماتیک موافقت نگردیده است.

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

8

شركت خدمات كیفیت آریا اس جی
اس

ARYA SGS
QUALITY
SERVICES CO.

تهران -میدان توحید -نصرت غربی –پالک

-مواد غذایی محصوالت كشاورزی روغن های گیاهی :پنبه خام

83

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

تلفن 618 – 00031893:

-مواد معدنی

دورنگار 618- 00414941 :

-كاالهای مصرفی :به استثناء موتور سیکلت

39/86/89

-كاالهای صنعتی  :به استثناء انواع جرثقیل ،باالبر(آسانسور برقی) ،لیفتراک ،ماشین

31/86/89

868 -83

آالت كشاورزی تجهیزات شهربازی و بادی و پله برقی.
وارداتی در سراسر دنیا
1
شركت خدمات بازرسی بین المللی
بخرد

BEKHRAD
INTERNATIONAL
INSPECTION
SERVICES
) ( B.I.S

تهران  -خیابان دكتر شریعتی – باالتر از

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

میرداماد  -ایستگاه مینا – كوچه زرین – برج

-نفت  ،مواد نفتی و پتروشیمی

مینا – شماره  ،8813/8طبقه ششم

-مواد معدنی

تلفن 11134940 :

-كاالهای مصرفی :به استثناء موتور سیکلت

دورنگار 11134964 :

كاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین  ،راهسازی و معدنی  ،كشاورزی ،مخازن تحت فشار ،تجهیزات شهربازی و بادی ،انواع جرثقیل و لیفتراک

861 -81
39/3/80
31/3/80

وارداتی در سراسردنیا
9

شركت بازرسی مهندسی و صنعتی
ایران

& INDUSTRIAL
ENGINEERING
INSPECTION CO. of
IRAN

تهران  -خیابان ولیعصر  -روبروی پارک

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

ملت  -خیابان اسفندیار  -شماره 04

-نفت  ،مواد نفتی و پتروشیمی

39/86/61

تلفن ، 11991131 :

-مواد معدنی

31/86/61

دورنگار 11991966 :

864 -83

كاالهای مصرفی:به استثنای خودرو و موتور سیکلتكاالهای صننعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،معدنی ،كشاورزی ،باالبر(آسانسور برقی) ،انواع جرثقیل ،مخازن تحت فشار ،لیفتراک و تجهیزات شهربازی و بادی
و پله برقی.
وارداتی در سراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

4

شركت مهندسی و بازرسی فنی ایکا

IKA ENGINEERING
and TECHNICAL
INSPECTION CO.

تهران – بزرگراه افریقا – بلوار آرش – شماره

-مواد معدنی

4

كاالهای مصرفی  :شیمیایی ،لوازم مکانیکی و قطعات خودرو860-83

تلفن 618- 11931611 :

 -كاالهای صنعتی  :ماشین آالت صنعتی (خط تولید) و تجهیزات نفت ،گاز و

دورنگار 618-11934319 :

پتروشیمی،تجهیزات ذوب فلز ،ادوات آبیاری ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی و ابزار

39/9/80

دقیق

31/9/80

وارداتی در سراسر دنیا
تهران  -خیابان استاد مطهری  -خیابان كوه

0
شركت بازرسی فنی و كنترل
خوردگی تکین كو

TECHIN CO
TECHNICAL
& INSPECTION
CORROSION
CONTROL CO.

-مواد غذایی،محصوالت كشاورزی و روغنهای گیاهی

811 -16

نور – پالک  -81طبقه دوم  -واحد 88

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

39/61/13

تلفن 618-11013911-99 :

-مواد معدنی

31/61/13

دورنگار 618-11948646 :

كاالهای مصرفی  :به استثناء خودرو و موتور سیکلتكاالهای صنعتی  :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی و معدنی ،كشاورزی ،تجهیزات شهربازی و بادی.
وارداتی در حوزه آسیا و اقیانوسیه  ،اروپا

0

شركت بازرسی كیفیت و استاندارد
ایران

IRANIAN
& STANDARD
QUALITY
INSPECTION CO.

تهران – خیابان كارگرشمالی  -نرسیده به

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی روغن های گیاهی

بزرگراه جالل آل احمد – روبروی دانشکده

-نفت  ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

اقتصاد -شماره 8149

-مواد معدنی

تلفن- 11616300- 11616949 :

-كاالهای مصرفی

دورنگار 11616046 :

-كاالهای صنعتی

810 -80
39/4/19
31/4/19

وارداتی در حوزه اروپا و آسیا
9

شركت بین المللی بازرسی كاالی
تجاری

INTERNATIONAL
GOODS INSPECTION
(CO.(IGI

تهران  -خیابان استاد مطهری – باالتر از

مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

خیابان قائم مقام فراهانی  -شماره 994

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

تلفن 11199898-9 :

-مواد معدنی

دورنگار 11199893 :

-كاالهای مصرفی  :به استثناء خودرو ،موتور سیکلت ،سلولزی.

39/69/69

-كاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،معدنی ،كشاورزی  ،باالبر

31/69/69

819 -83

انواع جرثقیل ،مخازن تحت فشار ،لیفتراک و تجهیزات شهر بازی و بادی.
وارداتی در سراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

1
شركت بازرسی بین المللی شاردین
آفرین

SHARDIN AFARIN
INTERNATIONAL
INSPECTION CO.

تهران  -خیابان ولیعصر  -خیابان توانیر -

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

شماره  – 89طبقه4

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

تلفن 11191918-96 :

-مواد معدنی

دورنگار 11 931999:

-كاالهای مصرفی  :به استثنای خودرو و موتور سیکلت

899-80
39/88/86
31/88/86

كاالهای صنعتی :به استثنای ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،معدنی ،كشاورزی  ،باالبر،انواع جرثقیل  ،مخازن تحت فشار  ،لیفتراک ،تجهیزات شهر بازی و بادی ،پله برقی.
وارداتی در سراسر دنیا
3

شركت بازرسی مهندسی ایران
IRAN
ENGINEERING
INSPECTION CO.

تهران  -خیابان ولیعصر  -باالتر از پارک

مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

ساعی  -شماره 1494

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

تلفن ، 11999968 :

-مواد معدنی

دورنگار 11110986 :

كاالهای مصرفی-كاالهای صنعتی

891-80
31/61/88
33/61/88

وارداتی در سراسر دنیا
-مواد غذایی،محصوالت كشاورزی وروغن های گیاهی

86

نفت و مواد نفتی و پتروشیمیشركت اطلس اینسپکشن سرویسز
كیش

ATLAS KISH
INSPECTION
SERVICES
CO.

كیش،فاز  1صدف ،قطعه  ،996واحد9

 مواد معدنی-كاالهای مصرفی :سلولزی ،نساجی ،اثاثیه خانگی ،شیشه آالت ،سرامیک ،لوازم

848-81
39/9/89
31/9/89

آرایشی ،قطعات خودرو  ،لوازم برقی خانگی و الکترونیکی
كاالهای صنعتی  :تجهیزات الکتریکی و مکانیکی  ،تجهیزات نفت ،گازوارداتی در سراسر دنیا
خرمشهر -خیابان فردوس -كوچه شهید

88

پرتوی -پالک 106
شركت ایران گروپ اوف سورویورز

IRAN GROUP OF
SURVEYORS CO.

تلفن608- 0 9086318 :

مواد غذایی ومحصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی  :غالتنفت و مواد نفتی و پتروشیمیمواد معدنی كاالهای مصنرفی :لوازم مکانیکی  ،لوازم شنیشنه ای و سرامیکی  ،مصنوعات فلزاتگرانبها  ،لوازم خانگی برقی  ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی  ،لوازم صوتی وتصویری.
-كاالهای صنعتی  :به استثناء ماشین آالت راهسازی ،كشاورزی و معدنی  ،مخازن تحت

840-84
39/81/80
31/81/80

فشار  ،جرثقیل  ،باالبر ،آسانسور وتجهیزات شهربازی و بادی و پله برقی.
در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

وارداتی در سراسر دنیا
81
شركت بازرسی فنی ایرانیان
IRANIAN
INSPECTION CO.
89

شركت بازرسی مهندسی آزمون
آسا پارسه

AZMOON ASA
PARSE INSPECTION
& ENGINEERING
CO

تهران -میدان فاطمی -خیابان جویبار-

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمی

پالک 10

-كاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،معدنی ،كشاورزی ،باالبر،

تلفن 618-11134080-3 :

انواع جرثقیل ،لیفتراک و تجهیزات شهربازی و بادی.

دورنگار 618-11364003 :

وارداتی در اروپا وآسیا

تهران -خیابان بهار جنوبی -برج تجاری

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

بهار-واحد  – 014طبقه چهارم

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمی

تلفن618-99089810 :

-كاالهای مصرفی :خودرو و موتورسیکلت و قطعات آن ،اثاثیه خانگی ،لوازم پزشکی،

دورنگار 618-99089813 :

الکتریکی و الکترونیکی و سلولزی
كاالهای صنعتی :تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،ماشین آالت صنعتی(خط تولید)،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی  ،تجهیزات پزشکی ،تجهیزات نفت و گاز ،ماشین آالت

841-89
39/60/11
31/60/11

806-89
39/81/89
31/81/89

كشاورزی.
وارداتی در حوزه اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،افریقا و خاورمیانه
84

شركت مهندسی صنعتی فهامه

FAHAMEH
ENGINEERING
INDUSTRIAL.CO

تهران –خیابان جمال الدین اسد آبادی

-مواد غذایی  ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

(یوسف اباد )خیابان -19خیابان موج –

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

پالک-86طبقه چهارم-كدپستی

-مواد معدنی

804-89

8499149098

-كاالهای مصرفی

39/88/80

تلفن11411490-1:

-كناالهنای صننعتی :بنه اسنتثننای مناشنین االت سننگین ،راهسنازی ،معدنی و

31/88/80

دورنگار 11960911:

كشاورزی،تجهیزات شهربازی و بادی
وارداتی در حوزه اروپا ،اسیا و خاورمیانه وآفریقا.
-مواد غذایی  ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

80

شركت بازرسی فنی نسا بین الملل

NASA
INTERNATIONAL
INSPECTION
)CO.(N.I.C

تهران-خ ولیعصر(عج) –روبروی -ورودی

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

اصلی پارک ملت -پالک  1089طبقه - 9

-مواد معدنی

واحد -81كدپستی 83099-49811
تلفن 618 - 11009666 :
دورنگار 618 -11001666:

كاالهای مصرفی :به استثناء موتور سیکلت-كاالهای صنعتی  :به استثناء پله برقی  ،تجهیزات شهربازی و بادی

809-81
39/86/89
31/86/89

وارداتی در سراسر دنیا
در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

-مواد غذایی ،محصوالت كشاوری و روغن های گیاهی

80
كیش-فاز  -Aبلوار جاسک -شماره پالک
تفکیکی  -A2طبقه اول -واحد شماره یک
شركت تو آر اینسپکشن اند كوالیتی
سرویسز كیش

& 2R Inspection
Quality Services
Kish Co

تلفن 690-44401019 :
فکس690-44401014 :

نفت و مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمیمواد معدنیكاالهای مصرفی  :لوازم برقی خانگی ،اثاثیه خانگی ،قطعات خودرو ،شیمیایی و پلیمر ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،سلولزی.

39/69/18

-كاالهای صننعتی :تجهیزات نفت ،گاز و پتروشنیمی ،ماشنین آالت صنعتی ،تجهیزات

31/69/18

801-86

مکانیکی و ابزار دقیق ،تجهیزات چرخشنی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیزات
مخابراتی
وارداتی در سراسر دنیا
 -مواد غذایی و محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

89

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمیتهران-امیرآباد-بلوار آزادگان -خیابان
شركت بازرسی روشاک پایا كنترل

ROSHAK PAYA
CONTROL
INSPECTION CO.

شهید سید عباس ابطحی شرقی  -16پالک
-1طبقه پنجم
تلفن 618-11610136 :
دورنگار618-11610009 :

 مواد معدنی-كناالهنای مصنرفی :خودرو ،قطعنات خودرو ،قطعات موتورسنیکلت ،محصنوالت

806-80

سنلولزی،نساجی و چرم ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم برقی خانگی ،شیمیایی ،

39/69/69

اسباب بازی ،لوازم ورزشی ،لوازم پزشکی.

31/69/69

كاالهای صننعتی  :ماشین آالت صنعتی(خط تولید)  ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ،تجهیزات ساختمانی و
باالبرها (آسانسور برقی)  ،تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی.
وارداتی در اروپا و آسیا  ،آمریکا ،خاورمیانه و آفریقا

81

شركت بازرسی فرا دانش

FARADANESH
INSPECTION CO.

تهران-خیابان كریم خان زند-خیابان استاد

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

نجات الهی (ویال)–شماره  110واحد 068

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

تلفن618- 11310083 :

-مواد معدنی

دورنگار 618-11310010:

كاالهای مصرفی :قطعات خودرو ،لوازم برقی خانگی،اثاثیه خانگی،لوازم الکتریکی والکترونیکی،محصوالت آرایشی  ،بهداشتی و نساجی ،سلولزی،شیشه وسرامیک،مصنوعات
گرانبها،محصوالت شیمیایی و پلیمری و لوازم پزشکی.
 -كاالهای صننعتی :ماشنین آالت صننعتی ،تجهیزات نفت ،گاز ،پتروشنیمی ،تجهیزات

808-81
39/88/96
31/88/96

الکتریکی و الکترونیکی،صنایع فلزی  ،تجهیزات مخابراتی و مکانیکی.
وارداتی در سراسر دنیا
در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

-مواد غذایی  ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

83

شركت بازرسی فنی بین المللی پسنج

PESSANJ
INTERNATIONAL
TECHNICAL
INSPECTION CO.

تهران -یوسف آباد -كوچه پله سوم -

-نفت و موادنفتی و پتروشیمی

خیابان ولیعصر-پالک -1114برج سرو

-مواد معدنی

ساعی -طبقه - 80واحد 8061

-كاالهای مصرفی  :قطعات خودرو  ،لوازم پزشکی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی،

39/63/83

تلفکس 618-11000130:

لوازم ورزشی ،لوازم برقی خانگی  ،شیمیایی و بهداشتی ،سلولزی  ،نساجی و چرم

31/63/83

801-81

كاالهای صنعتی  :ماشین آالت صنعتی  ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،ابزار دقیق،تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی،تجهیزات ورزشی.
وارداتی در سراسر دنیا
 -مواد غذایی و محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی :مواد غذایی و محصوالت

16

شركت بین المللی بازرسی فنی و
كاالی رهاورد صنعت البرز

تهران -فلکه دوم صادقیه -ابتدای بلوار

كشاورزی

آیت ا ..كاشانی-بوستان یکم-نبش گلستان

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

RAHAVARD SANAT

یک-پالک -18ساختمان بارمان-طبقه

 -مواد معدنی

ALBORZ
INTERNATIONAL
INSPECTION CO.

اول -واحد 1

-كاالهای مصرفی :قطعات خودرو ،موتورسیکلت ،خودرو  ،لوازم الکتریکی

تلفن618-44399910 :

والکترونیکی ،شیمیایی ،محصوالت آرایشی و بهداشتی ،لوازم پزشکی ،لوازم ورزشی،

39/0/10

618-44690680

اسباب بازی ،موتورسیکلت

31/0/10

دور نگار 44698031:

-كاالهای صنعتی  :تجهیزات پزشکی ،ماشین االت صنعتی ،تجهیزات مکانیکی و صنایع -

800-88

فلزی ،باالبر (آسانسور برقی)
وارداتی در حوزه اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،امریکا و كانادا ،آفریقا و خاورمیانه
 -مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی :مواد غذایی و محصوالت

18
تهران –سعادت آباد -سرو غربی -پالک
شركت بازرسی بین المللی بازآفرینان
صنعت جنوب

BAZAFARINAN
SANAT JONOUB
INTERNATIONAL
)INSPECTION (B.S.J

-816واحد  0و 81
تلفن618 11908348 – 11909694 :
دورنگار618-11901961 :

كشاورزی
 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

809-88

 -مواد معدنی

39/88/80

-كاالهای مصرفی :قطعات خودرو ،نساجی،چرم و سلولزی، ،لوازم پزشکی ،لوازم

31/88/80

الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم برقی خانگی ،محصوالت آرایشی بهداشتی ،رایانه و
مجموعه تلفن.

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

كاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی(خط تولید) ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی،لیفتراک ،جرثقیل ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،مخازن تحت فشار و باالبر (آسانسور
برقی)  ،تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی.
وارداتی در سراسر دنیا
11

مواد غذایی،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهیتهران  -میدان ونک -كوچه نگار -پالک
شركت بازرسی فنی فالت پژواک

Falat Pejvak Technical
Inspection Co

 -18واحد 0
تلفن618-49396666 :
دورنگار 618-49396888 :

نفت ،موادنفتی و پتروشیمیمواد معدنیكاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلتكاالهای صنعتی  :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،كشاورزی و معدنی،تجهیزات شهربازی و بادی.

801-81
39/60/89
31/60/89

وارداتی در حوزه آسیا  ،اروپا  ،امریکا وكانادا
-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

19
تهران –سعادت آباد –بلوار فرهنگ -
شركت گروه بازرسی فنی بین المللی
آریا طوس متحد

ARIA TOOS
MOTTAHED
INTERNATIONAL
TECHNICAL
INSPECTION GROUP
CO.

ساختمان بیژن-پالک– 9واحد 8

مواد معدنی-كاالی مصرفی :لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،شیمیایی ،لوازم برقی خانگی ،قطعات

تلفن 618- 11604346:

خودرو  ،محصوالت نساجی  ،سلولزی.

فاكس 618-11600109:

كاالهای صنعتی  :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی  ،ابزار دقیق  ،ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیزات نفت وگاز و پتروشیمی ،ادوات كشاورزی و

896-86
39/68/63
31/68/63

تجهیزات پزشکی.
وارداتی در آسیا،روسیه و كشورهای تازه استقالل یافته ،خاورمیانه ،آفریقاو اروپا
قشم -مجتمع تجاری اداری خلیج فارس -

14

طبقه دوم -پالک 90
تلفکس 690-90199080 :
شركت بازرسی اینترتک قشم

INTERTEK QESHM
INSPECTION CO.

مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهینفت ،موادنفتی وپتروشیمیمواد معدنیكاالهای مصنرفی  :لوازم الکتریکی و الکترونیکی  ،لوازم پزشکی ،نساجی ،شیمیایی،سلولزی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم صوتی و تصویری ،رایانه ،مجموعه تلفن ،اسباب بازی،
اثاثیه خانگی.
كاالهای صنعتی  :ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،ابزار دقیق،تجهیزات الکتریکی والکترونیکی ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی ،باالبر(آسانسور برقی)

898-86
39/81/69
31/81/69

وارداتی در آسیا ،اروپا وآمریکا
در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

10

شركت بین المللی بازرسی كیفیت
ایدرا

IDRA
INTERNATIONAL
QUALITY
INSPECTION CO

تهران – خیابان شهید دستگردی -پالک 141

-مواد غذایی،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

-واحد 8

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

39/69/61

تلفن 618- 10461890-3 :

-مواد معدنی

31/69/61

دورنگار 618-11190001 :

 -كاالهای مصرفی  :به استثناء موتور سیکلت

891-86

 كاالهای صنعتی :به استثناء باالبرها ،انواع جرثقیل ،لیفتراک ،مخازن تحت فشار(مطابق با گواهینامه  ، )89616تجهیزات شهربازی و بادی.
وارداتی در سراسر دنیا

10

شركت رده بندی آسیا  -كیش

ASIA-KISH
CLASSIFICATION
)Company (ACS

كیش -بازار هرمز -باالی هزار كاال-

-مواد غذایی و محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

واحد E105

-نفت ،مو اد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

690 -44408083

تلفن :

دورنگار 690-44408040 :

899-86

-كاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،معدنی ،كشاورزی ،باالبر،

39/60/11

تجهیزات شهربازی.

31/60/11

وارداتی در اروپا ،آمریکای جنوبی ،آسیا و خاورمیانه
19

شركت بازرسی فنی و مهندسی

مواد معدنیPars Quality
Innovators Technical
& Engineering
Inspection Company

تهران  ،خیابان شهرآرا  ،جنب اداره گذرنامه

-كاالهای مصرفی:خودرو وقطعات خودرو ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،اثاثیه خانگی

 ،پالک  09طبقه همکف

،لوازم برقی خانگی  ،محصوالت پلیمری  ،نساجی و چرم

تلفن 00030449 - 00030440 :

-كاالهای صننعتی  :تجهیزات مکانیکی و صننایع فلزی  ،ماشین آالت صنعتی  ،تجهیزات

39/69/19

كیفیت پارس در كلیه دامنه ها و حوزه های

00493418

كشاورزی  ،ریلی  ،راهسازی و ادوات آبیاری ،تجهیزات الکتریکی  ،تجهیزات نفت ،گاز و

31/69/19

جغرافیایی سراسر دنیا تا اطالع ثانوی تعلیق

دور نگار 00491391 :

 نوآوران كیفیت پارس
به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 39/88/61پروانه
بازرسی شركت بازرسی فنی و مهندسی نوآوران

گردید..

پتروشیمی
وارداتی در اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،خاورمیانه و آفریقا

11

شركت بازرسی فنی دریا كاال كنترل

899-3

DARYA KALA
CONTROL
INSPECTION
SERVICES

تهران – خ سهروردی شمالی – خیابان

-مواد غذایی،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

كاووسی فر-پالک - 81ساختمان سپیدار-

-نفت  ،مواد نفتی و پتروشیمی

طبقه - 0واحد 81

-مواد معدنی

تلفن11901319 :و618- 11091164

 -كاالهای مصرفی  :لوازم آرایشی و بهداشتی ،لوازم مکانیکی  .قطعات خودرو

11901319و

-كاالهای صننعتی :تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ،صنایع فلزی .ماشین االت صنعتی.

دورنگار 618-11091160 :

تجهیزات مکانیکی.

810-3
39/81/0
31/81/0

وارداتی در سراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

 -نفت ومواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمی

13
تهران –خیابان میرزای شیرازی شمالی
شركت مهندسی تجهیزات آب و برق
ایران

IRAN WATER
&ELECTRICAL
EQUIPMENT
ENGINEERING CO.

_پالک -141طبقه سوم-

 كاالهای مصرفی  :لوازم برقی خانگی،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،محصوالتپلیمری ،قطعات خودرو.

تلفن  11963304:و

 -كاالهای صنعتی  :تجهیزات چرخشی ،ابزار دقیق،ادوات كشاورزی  ،صنایع فلزی

دورنگار 11963309:

810-3
39/0/18
31/0/18

،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیزات نفت و گاز
وارداتی در اروپا،آسیا و اقیانوسیه
-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

96

شركت پرنیان پایش اندیشه كادوس

PARNIAN PAYESH
ANDISHE KADUS
)CO( PPAK

تهران –خیابان سهروردی شمالی-خ دكتر

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

قندی–پالک  -90طبقه دوم

مواد معدنی-كاالهای مصرفی :قطعات خودرو ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی  ،لوازم اداری

تلفن11899811:
دورنگار11899846 -11891104 :

،رایانه،نساجی و شیمیایی،لوازم مکانیکی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم و محصوالت
آرایشی و بهداشتی،محصوالت پلیمری و سلولزی ،لوازم صوتی و تصویری مجموعه تلفن
،لوازم ورزشی ،اسباب بازی

830-3
39/3/80
31/3/80

كاالهای صنعتی  :ماشین االت صنعتی  ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی  ،تجهیزاتمکانیکی و صنایع فلزی
وارداتی درحوزه اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،آمریکا و كانادا
98
شركت سیستم كیفیت فنون
با تمدید پروانه شركت سیستم كیفیت فنون

موافقت نگردیده است.

Technical quality
system co

تهران-میدان ونک-خیابان گاندی

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

جنوبی-نبش كوچه سوم -پالک -9طبقه

-كاالهای مصرفی :خودرو وقطعات خودرو،سلولزی و لوازم آرایشی ،محصوالت

سوم-واحد 84

آرایشی وبهداشتی

30/69/69

تلفن618-11830989:

-كاالهای صنعتی  :ماشین های راهسازی و كشاورزی

39/60/88

فکس618-13993991 :

وارداتی در حوزه آسیا

830-1

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

91

تهران – خیابان آیت اله كاشانی– خ وفا آذر

 -مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

شمالی-بن بست طالقانی -پالک  -8واحد

-نفت  ،مواد نفتی و پتروشیمی

3

-مواد معدنی

تلفن618- 43191666 :
شركت بازرسی فنی و مهندسی زاگرس
تطبیق كاال

ZAGROS TATBIGH
KALA CO

- -كاالهای مصرفی  :لوازم برقی خانگی  ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،محصوالت

دورنگار 618-43191661 :

آرایشی و بهداشتی ،شیمیایی ،لوازم مکانیکی ،لوازم پزشکی و لوازم ورزشی ،لوازم
شیشه ای ،سرامیکی و نساجی ،خودرو و قطعات خودرو.
-كاالهای صنعتی  :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی  ،تجهیزات الکتریکی ،الکترونیکی و

168-0
39/64/10
31/64/10

مخابراتی  ،ماشین آالت صنعتی (خط تولید) ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی ،مخازن
تحت فشار(مطابق با گواهینامه  ،)89616انواع جرثقیل و باالبر (آسانسور برقی)
وارداتی در اروپا ،آسیا واقیانوسیه ،خاورمیانه و آفریقا
99

شركت بازرسی بین المللی آریا سینا
كنترل (آسکو)

ARIA SINA
CONTROL
INTERNATIONAL
INSPECTION
)CO.(ASCO

تهران –خیابان شهید فیاضی )فرشته)

-مواد غذایی محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

–خیابان بیدار -كوچه گرد غربی -پالک 0

-نفت  ،مواد نفتی و پتروشیمی

-واحد 1

 -مواد معدنی

تلفن 618- 11683496:

-كاالهای مصرفی :سلولزی ،قطعات خودرو،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم

دورنگار 618-11683490:

خانگی برقی ،لوازم مکانیکی ،لوازم تحریر و اداری .خودرو .رایانه .مجموعه تلفن .مواد
شیمیایی.نساجی و چرم.
-كاالهای صنعتی  :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،تجهیزات الکتریکی والکترونیکی،

161-3
39/81/89
31/81/89

تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی .ماشین آالت صنعتی .ابزار دقیق .انواع باالبر (آسانسور
برقی) .صنایع فلزی.
وارداتی در سراسر دنیا
94

تهران – میدان آرژانتین –خیابان زاگرس –
شركت ارزیابان انطباق رابین

ARZYABAN
ENTEBAGH RABIN
Co

شماره  -3واحد 169
تلفن 618-11003166 -1:
دورنگار 618-11918190 :

كاالهای مصرفی :خودرو و قطعات خودرو  ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی  ،شیمیایی،نساجی و چرم و سلولزی

160-9

-كاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی  ،ماشین آالت راهسازی و كشاورزی ،مخازن

39/61/18

تحت فشار (مطابق با گواهینامه  ، )89616جرثقیل و باالبر.

31/61/18

وارداتی در اروپا ،آسیا واقیانوسیه  ،خاورمیانه و افریقا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

90

شركت لوید آلمان كیش
LLOYD ALMAN
KISH.CO

كیش-برج تجاری صدف –طبقه ششم –واحد

 -نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمی

069

 -مواد معدنی

تلفن690-44409880 :

-كاالهای مصرفی  :سلولزی ،لوازم برقی خانگی ،الکتریکی و الکترونیکی ،صوتی و

دورنگار 690-44409883 :

تصویری و تحریر و اداری ،رایانه و

مجموعه تلفن .

188-9

-كاالهای صنعتی  :به استثنای ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،معدنی و كشاورزی ،انواع

39/88/80

جرثقیل ،باالبر(آسانسور برقی)  ،لیفتراک ،تجهیزات شهربازی و بادی و تجهیزات

31/88/80

پزشکی ،پله برقی
وارداتی در سراسر دنیا
90

شركت نظارت بر ضوابط بهداشت
انسانی و استاندارد قشم

MONITORING THE
HUMAN HYGIENE
& CONDITION
STANDARD QESHM
CO

قشم –میدان گلها –بلوار  11بهمن –

 -مواد غذایی و محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

خیابان استاندارد

 -نفت و مواد نفتی و پتروشیمی:پتروشیمی

تلفن 0141138-1:

 مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیر فلزی-كاالهای مصرفی  :به استتثاء لوازم ورزشی و موتور سیکلت ،سلولزی ،نساجی و لوازم

دورنگار 0141139 :

پزشکی.
 كاالهای صنعتی  :تجهیزات كارخانه ای و ذوب فلز  ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،ابزار دقیق  ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی  ،تجهیزات ساختمانی  ،باالبرو ماشین آالت

180-0
39/3/89
31/3/89

صنعتی.
وارداتی در اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،روسیه و كشورهای تازه استقالل یافته ،خاورمیانه و
افریقا
-مواد غذایی محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

99

شركت مودی اینتر نشنال قشم
سرتیفیکیشن

MOODY
INTERNATIONAL
QESHM
CERTIFICATION(MIC
)

قشم  -بلوار سپیدار -شهرک سام و زال-خ

-مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیر فلزی

سرو -ساختمان آپادانا -89طبقه دوم -

-كاالهای مصرفی :لوازم آرایشی و بهداشتی و نساجی ،شیمیایی ،لوازم الکتریکی و

واحد 4

الکترونیکی ،قطعات خودر و قطعات موتور سیکلت  ،لوازم مکانیکی ،اسباب بازی.

39/4/89

-كاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی ،لوله واتصاالت  ،ماشین آالت صنعتی ،ابزار دقیق

31/4/89

تلفکس 690- 9 0141910 :

189-0

،تجهیزات نیروگاهی و تجهیزات نفت و گاز پتروشیمی
وارداتی در سراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

91

شركت آذرستاویز

AZAR SETAVIZ CO.

تبریز -خیابان آزادی -میدان حکیم

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

نظامی -كوی دانش -دانش دوم -پالک

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

4.0

-مواد معدنی

تلفن 648-94999199 :

-كاالهای مصنرفی  :شیمیایی ،قطعات خودرو و خودرو  ،نساجی ،چرم،سلولزی ،لوازم

دور نگار648-94999966 :

برقی خانگی ،لوازم ارایشی ،محصوالت بهداشتی.
-كاالهای صننعتی :ماشنین االت صننعتی ،ماشین االت كشاورزی ،تجهیزات مکانیکی و

183-0
39/9/10
31/9/10

الکترونیکی و صنایع فلزی  ،باالبر.
وارداتی دراروپا ،اسیا و اقیانوسیه،خاورمیانه
93

تهران –خیابان كارگر شمالی –خیابان چهارم

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

–پالک 46طبقه دوم

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی-مواد معدنی

تلفن 11111966 -9 :
شركت اندیشه پردازان صنعت پرشیا

)(ASP

ANDISHEH
PARDAZAN SANAT
PERSIA CO.

-كاالهای مصرفی :اثاثیه خانگی  ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی،قطعات خودرو،

دور نگار 11113911 :

محصوالت ارایشی و بهداشتی ،لوازم شیشه ایی ،سرامیک ،محصوالت پلیمری ،قطعات

116-0

موتور سیکلت و دوچرخه ،شیمیایی ،نساجی و سلولزی.

39/61/61

-كناالهای صننعتی :ماشنین آالت راهسنازی ،معدنی و كشناورزی ،تجهیزات برقی

31/61/61

،الکترونیکی  ،نفت وگاز و پتروشنیمی ،ابزار دقیق ،تجهیزات مکانیکی و صننایع فلزی
،ماشنین آالت صننعتی (خط تولید) ،تجهیزات پزشنکی ،مخازن تحت فشار (مطابق با
گواهینامه )89616
وارداتی در سراسر دنیا
46

شركت بازرسی فنی بهینه سازان
اعتماد صنعت ایرانیان

BEHINE SAZAN
ETEMAD SANAT
IRANIYAN
TECHNICAL
INSPECTION CO.

119-1

تبریز-خیابان فارابی (چایکنار) -خیابان

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

شهید رضا نژاد-اول دمشقیه غربی-پالک

-مواد معدنی  :مصالح ساختمانی غیر فلزی

39/60/61

-818ساختمان بسا

-كاالهای مصرفی :اسباب بازی ،محصوالت آرایشی و بهداشتی  ،لوازم الکتریکی و

31/60/61

تلفن 648-99108989-81 :

الکترونیکی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم صوتی و تصویری ،رایانه و مجموعه تلفن ،قطعات

دورنگار648-99108983 :

خودرو
كاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت راهسازی ،معدنی ،كشاورزی ،جرثقیل ولیفتراک ،تجهیزات بادی.
وارداتی در اروپا ،آسیا و اقیانوسیه  ،روسیه و كشورهای تازه استقالل یافته

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

-مواد غذایی،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

48

شركت آی اس تهران

IS TEHRAN
COMPANY

تهران  -خیابان قائم مقام فراهانی  -میدان

-نفت  ،مواد نفتی و پتروشیمی

شعاع – خیابان شهید خدری -پالک 06

-مواد معدنی

تلفن 618-11919880-16 :

-كاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت

196-4

دورنگار 618- 11944419 :

-كاالهای صننعتی  :به اسنتثناء ماشین آالت سنگین  ،راهسازی و معدنی  ،كشاورزی ،

39/88/3

انواع جرثقیل ،باالبرها (آسانسور برقی)  ،لیفتراک  ،تجهیزات شهربازی و بادی ،پله برقی

31/88/3

وارداتی در آسیا و اقیانوسیه ،اروپا ،آفریقا و خاورمیانه ،روسیه و كشورهای تازه استقالل
یافته
-مواد غذایی محصوالت كشاورزی روغن های گیاهی

41

شركت گسترش كیفیت صنعت رهام

ROHAM INDUSTRY
&QUALITY
DEVELOPMENT CO

191-0

تهران  ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان

-مواد معدنی

39/88/96

پاكستان ،كوچه چهارم  ،پالک  ،80واحد 1

-كاالهای مصرفی :خودرو و موتور سیکلت و قطعات آنها ،شیمیایی و پلیمری لوازم برقی

31/88/96

تلفن618- 11949118-1 :

خانگی  ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی  ،سلولزی و نساجی ،لوازم آرایشی و بهداشتی،

دورنگار618-11010900 :

محصوالت شوینده  ،لوازم شیشه ای و سرامیکی ،رایانه و مجموعه تلفن ،لوازم پزشکی و
لوازم ورزشی.
كاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی و الکتریکی  ،كارخانه ای و ذوب فلز ،ماشین آالتراهسازی  ،معدنی وكشاورزی ،صنایع فلزی ماشین االت صنعتی ،تجهیزات نفت و گاز
پتروشیمی ،مخازن تحت فشار ،تجهیزات پزشکی وتجهیزات آزمایشگاهی.
وارداتی در سراسر دنیا

تهران –خیابان كریم خان زند –خیابان شهید

49
*مركز تحقیقات صنایع انفورماتیک
با تمدید پروانه مركز تحقیقات صنایع
انفورماتیک موافقت نگردیده است.

RESEARCH
CENTER OF
INFORMATIC
INDUSTRIES
)(RCII

 -مواد معدنی

194-9

عضدی (آبان جنوبی )-خیابان رود سر –

-كاالهای صنعتی :تجهیزات پزشکی

30/81/9

پالک 9

وارداتی در آسیا و اقیانوسیه

39/81/9

تلفن 618- 11310306:
دورنگار618-11399001:

44

شركت بین المللی صنعت مهندسی
ابتکار آبی كیش

EBTEKAR ABI KISH
ENGINEERING
INDUSTRY
INTERNATIONAL
CO.

190-1

كیش -بلوار ایران -میدان اقتصاد-خ

-مواد غذایی محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

اقتصاد-1ساختمان - EX24واحد 86

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

39/64/64

تلفن6904-4498494 :

 -مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیرفلزی.

31/64/64

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

كاالهای مصرفی :قطعات خودرو  ،شیمیایی ،لوازم برقی خانگی ،محصوالت سلولزیكاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی.

وارداتی در سراسر دنیا
40
شركت پایش كاالی جهان نوین

PAYESH KALAY
JAHAN NOVIN CO

شركت پایش گستران پیشرو

PAYESH GOSTARAN
PISHRO.CO

شركت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان

TECHNICAL
INSPECTION
SHAKHE
ZEYTOON LIAN Co

تهران – بخش مركزی -محله شهید بهشتی

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

تهران -خیابان ولی عصر -كوچه دل افروز

-مواد معدنی

39/1/14

 -پالک  -4طبقه سوم

-كاالهای مصرفی :قطعات خودرو ،شیمیایی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،مکانیکی،

31/1/14

تلفن 618- 11090991 :

آرایشی بهداشتی ،پزشکی.

دورنگار 618- 11019990 :

-كاالهای صنعتی :تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ،تجهیزات صنعتی ،مکانیکی ،

199-9

الکتریکی و الکترونیکی و پزشکی.
وارداتی در حوزه آسیا و اقیانوسیه  ،خاورمیانه و افریقا ،اروپا ،آمریکا
40

تهران -ولیعصر-كوچه پونک-كوچه

 -مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

191-9

شناسا-پالک -83طبقه سوم

-نفت  ،مواد نفتی و پتروشیمی

39/1/14

كدپستی8309909313 :

-موادمعدنی

31/1/14

تلفن 618-10189630 :

-كاالهای مصرفی :به استثنای خودرو و موتور سیکلت.

618-10189913

-كاالهای صنعتی :به استثنای ماشین آالت سنگین،راه سازی ،معدنی ،كشاورزی

618-10189064

،تجهیزات شهربازی و بادی ،انواع باالبر (آسانسور برقی)

618-10189099

وارداتی در سراسر دنیا

دورنگار618-10180013 :
49

بوشهر–بلوار دهقان–روبروی درب خروجی

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

گمرک – كوچه رستوران میالد – ساختمان

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

39/60/11

افق

 -مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیرفلزی

31/60/11

تلفن 699-99941668 :

-كاالهای مصرفی  :خودرو ،قطعات خودرو ،لوازم خانگی برقی ،شیمیایی و پلیمری،

دورنگار 699-99949433 :

محصوالت آرایشی و بهداشتی ،اسباب بازی و لوازم مکانیکی ،لوازم الکتریکی و

193-9

الکترونیکی ،سلولزی ،نساجی و چرم  ،رایانه و مجموعه تلفن ،موتور سیکلت.
كا -كاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،تجهیزات پزشکی
ما ماشین آالت كشاورزی ،باالبرها (آسانسور برقی)
در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی

41

شركت خبرگان بین المللی تهران

TEHRAN
INTERNATIONAL
EXPERTS
)COMPANY(TIE Co

43

شركت خدمات مهندسی ارتقا گستر

ERTEGHA GOSTAR

پویا

POUYA

نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

وارداتی در اروپا ،آسیاو اقیانوسیه ،خاورمیانه وافریقا ،روسیه و كشورهای تازه استقالل
یافته
146-4

تهران-بلوار آفریقا(جردن)-انتهای ناهید

-موادغذایی،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

شرقی-پالک -90طبقه چهارم

-نفت  ،مواد نفتی و پتروشیمی

39/88/63

تلفکس 618 -94081 :

-مواد معدنی

31/88/63

كاالهای مصرفی  :به استثنای خودرو و موتور سیکلتكاالهای صنعتی :تجهیزات نفت و گازو پتروشیمی ،تجهیزات مکانیکی وصنایع فلزی ،ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
وارداتی در حوزه اروپا  ،آسیا ،آمریکا و خاور میانه و آفریقا
تهران ،خیابان شیراز جنوبی ،پایین تر از

-مواد غذایی ،محصوالت كشاوری و روغن های گیاهی

اتوبان همت ،كوچه یاس ،پالک  ،84واحد 1

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

ENGINEERING

تلفن618- 11601446-8 :

-مواد معدنی

39/60/10

SERVICES CO.

دورنگار618-11601441 :

-كاالهای مصرفی

31/60/10

141-9

كاالهای صنعتی :به استثناء تجهیزات بادیوارداتی در آسیا و اقیانوسیه ،اروپا ،روسیه و كشورهای تازه استقالل یافته ،خاورمیانه و
آفریقا
06

شركت فنی مهندسی آریا فوالد قرن

ARYA FOULAD
GHARN
TECHNICAL
&ENGINEERING CO

اهواز –زیتون كارمندی -خیابان

-مواد غذایی ،محصوالت كشاوری و روغن های گیاهی

جهانگیری -بین زهره و زیبا -پالک 99

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

149-4

-مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیرفلزی

39/88/80

-كاالهای صنعتی  :به استثناء خودرو ،موتور سیکلت و نساجی

31/88/80

تلفن608-94499493:
دورنگار 608-94406893 :

كاالهای مصرفی  :به استثناء انواع جرثقیل ،لیفتراک،وسایل حمل و نقل سنگین،ماشین آالت راهسازی ،معدنی ،كشاورزی.
وارداتی در روسیه و كشورهای تازه استقالل یافته ،آسیا و اقیانوسیه  ،اروپا.

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " ایرانی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
نشانی دفتر شركت  -تلفن و دورنگار

ردیف

نام شركت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ
صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

08

شركت بازرسی فنی بین المللی شنتیا
گستر فراز

SHANTIA GOSTAR
FARAZ
INTERNATIONAL
TECHNICAL
INSPECTION CO.

مشهد -بلوار سازمان آب -خیابان قاضی

-مواد معدنی

طباطبایی-بین قاضی طباطبایی 9و-0

-كاالهای مصرفی :لوازم مکانیکی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،شیمیایی

39/69/69

پالک -896طبقه اول-واحد 1

-كاالهای صنعتی  :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی،

31/69/69

تلفن :
دورنگار:
01

شركت بلیوان

BALIVAN Co

09

شركت صنعت انرژی كرخه

KARKHE
ENERGY SNANT
CO

608-99194666 -0
608-99194668

104-8

تجهیزات ساختمانی و باالبرها .
وارداتی در آسیا و اقیانوسیه  ،روسیه و كشورهای تازه استقالل یافته
101-8

تهران -خیابان وزرا-خیابان ششم -كوی

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی :مواد غذایی

دل افروز  -پالک  -89ساختمان كتاب سرا

 -مواد معدنی

39/60/11

تلفن 618- 11869096-1 :

 -كاالهای مصرفی  :لوازم مکانیکی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم برقی

31/60/11

دورنگار 618-11989183 :

خانگی  ،رایانه  ،نساجی
كاالهای صنعتی :تجهیزات الکترونیکی و ماشین آالت صنعتی (خط تولید)وارداتی در آسیاو اقیانوسیه ،خاورمیانه و اروپا

اهواز – میدان راه آهن -پالک  -9طبقه 0

مواد غذایی ،محصوالت كشاوری و روغن های گیاهی :به استثناء غالت -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

104-8

تلفن608-9900849:

-مواد معدنی

39/88/10

دورنگار 608-9900841 :

-كاالهای مصرفی :اسباب بازی ،ابزار و كاالهای مورد مصرف در تعمیر و نگهداری ،لوازم

31/88/10

الکتریکی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم صوتی و تصویری ،لوازم تحریر و اداری ،اثاثیه
خانگی ،لوازم شیشه ای و سرامیکی ،شیمیایی ،لوازم مکانیکی ،محصوالت شوینده.
كاال های صنعتی  :تجهیزات كارخانه ای و ذوب فلز ،تجهیزات ساختمانی ،تجهیزاتالکترونیکی و مخابراتی ،تجهیزات فرآیندی و صنایع فلزی.

وارداتی در خاور میانه و آفریقا  ،اروپا  ،آسیا و اقیانوسیه

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات مندرج
در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء هیچگونه اعتراض
بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " خارجی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
No & Date of
inspection
License
شماره و تاریخ

Field
زمینه بازرسی

Name & Address of Agency or
Branch office – Tel & Fax
نام و نشانی نمایندگی یا شعبه – تلفن و

Address of Central Office
Tel & Fax
نشانی دفتر مركزی – تلفن و

دورنگار

دورنگار

پروانه بازرسی

Name of Inspection Co.
نام شركت بازرسی

IMPORT
-FOOD STUFF& AGRICULTURAL and HERBAL OILS PRODUCTS

112- 17
2019/01/01
2020/01/01
881 -89

-PETROLEUM &PETROCHEMICAL
-MINERALS

-CONSUMER PRODUCTS: EXCLUDING VEHICLES & MOTORBIKE
-INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD BUILDING,

39/86/88

MINING AGRICULTURAL MACHINERY, LIFTS, TYPES OF CRANES, PRESSURE

31/86/88

VESSELS, LIFT TRUCK, PLAY GROUND & INFLATABLE EQUIPMENT.

1
BUREAU VERITAS IRAN
2FLOOR-NO,8,GOLDAN
– ST,AFRICA BLV- TEHRAN
IRAN –PO BAX:1966883477
)Tel : (98-21)2 2057422(9LINE(Fax: (98-21)2 205 7352
شعبه بیرووریتاس ایران

67/71 Boulevard du
– chateau 92200-Neuilly
Sur- Seine- FRANCE
Phone : +33 ( 01)1 55 24
70 00
Fax :+33(01)1 55 24 70
01

BUREA VERITAS

تهران  -خیابان آفریقا – كوچه گلدان –

-مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

پالک  1طبقه  -1صندوق پستی

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

8300119499

-مواد معدنی

تلفن 11609411 :

-كاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین  ،راهسازی و معدنی  ،كشاورزی  ،مخازن تحت

No

دورنگار 11609901 :

فشار و شهربازی ،باالبرها (آسانسور برقی)  ،انواع جرثقیل ،لیفتراک و تجهیزات شهربازی و بادی
كاالهای مصرفی  :به استثناء خودرو و موتور سیکلتوارداتی در سراسر دنیا

117 -16
2019/01/01
2020/01/01
889 -80
39/86/88
31/86/88

IMPORT:
- FOODSTUFF & AGRICULTURAL & HERBAL OILS PRODUCTS
- MINERALS
& - CONSUMER PRODUCTS: CHEMICAL, ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES
HOUSEHOLD & ELECTRONIC APPLIANCES, TEXTILE &LEATHER, PC, AUDIO-VIDEO
APPLIANCES, VEHICLE PARTS
-INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD BUILDING, MINING,
AGRICULTURAL MACHINERY, LIFTS, TYPES OF CRANES, PRESSURE VESSELS, LIFT
TRUCK, PLAY GROUND & INFLATABLE EQUIPMENT

مواد غذایی و محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی-مواد معدنی

COTECNA INSPECTION
)(IRAN
No.48- 37 th Ave –sarafha st.-saadat
abaad
Tehran-Iran
Tel, Fax: 88684367

58 Rue de La Terrassiere
1211
 Geneva 6SWITZERLAND
Tel : 0041 22 849 6900
Fax: 0041 22 849 6909

COTECNA
INSPECTION S.A.

شركت كوتکنا اینسپکسیون اس ا ایران
تهران -خیابان شهید سرلشکر منصور وطن
پور شمالی -خیابان شهید دكتر لواسانی
(فرمانیه) – پالک -800طبقه همکف
كد پستی8399949408 :
تلفکس 11038466 :

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات
مندرج در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء
هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .

2

شركت های بازرسی " خارجی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
No & Date of
inspection
License
شماره و تاریخ

Field
زمینه بازرسی

پروانه بازرسی

Name & Address of Agency or
Branch office – Tel & Fax
نام و نشانی نمایندگی یا شعبه – تلفن و

Address of Central Office
Tel & Fax
نشانی دفتر مركزی – تلفن و

دورنگار

دورنگار

Name of Inspection Co.
نام شركت بازرسی

No

كاالهای مصرفی  :شیمیایی ،لوازم خانگی برقی و اثاثیه خانگی ،كاالی الکترونیکی ،نساجی وچرم ،رایانه شخصی  ،صوتی و تصویری ،قطعات خودرو
كاالهای صنعتی  :به استثنای ماشین آالت سنگین،راهسازی،معدنی و كشاورزی ،انواع جرثقیل،مخازن تحت فشار،تجهیزات شهر بازی و بادی
وارداتی در سراسر دنیا

118-15
2019/05/01
2020/05/01
881 -80
31/61/88
33/61/88

EXPORT:
-FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS &HERBAL OILS
- PETROLEUM &PETROCHEMICAL. PRODUCTS
-MINERALS
-CONSUMER PRODUCTS: EXCLUDING MOTORCYCLE
- INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING TYPE OF CRANES
مواد غذایی ،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهینفت و مواد نفتی و پتروشیمیمواد معدنیكاالهای صنعتی :به استثنای انواع جرثقیل-كاالهای مصرفی  :به استثنای موتور سیکلت

S.G.S (IRAN) Ltd.
 No. 73-18 th Alley – BokharestArjantin Square-TEHRAN – IRAN
Tel: (98-21)88736554-88542400
Fax : (98-21)88736075
شركت اس جی اس (ایران) لیمیتد

3

1 PLACE DES
ALPES, 1211
Geneva 1 ,
SWITZERLAND

S.G.S S.A

Tel:(41-22)739 94 111
Fax:(41-22)739 98 86

تهران  -میدان آرژانتین  -اول
بخارست -نبش كوچه  81پالک 99
تلفن  11041466 :و11990004
دورنگار11990690 :

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات
مندرج در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء
هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .

شركت های بازرسی " خارجی " تایید صالحیت شده در امر بازرسی كاالهای وارداتی
No & Date of
inspection
License
شماره و تاریخ

Field
زمینه بازرسی

پروانه بازرسی

Name & Address of Agency or
Branch office – Tel & Fax
نام و نشانی نمایندگی یا شعبه – تلفن و

Address of Central Office
Tel & Fax
نشانی دفتر مركزی – تلفن و

دورنگار

دورنگار

CONTROL UNION
Unit 6 – 2nd Floor – No –70 GhodsSt. – North Sohrevardi St. TERHAN
– IRAN
Tel : (98-21)8 8434 546 , Fax : (9821)8 8438 200
شركت كنترل یونیون

BOOMPJES270,3011 XZ
– Rotterdam
THE NETHERLANDS
Tel : +3110 -2823390
Fax: +31104123967

Name of Inspection Co.
نام شركت بازرسی

No

4
145-14
2019/02/25
2020/02/25
840-84
39/81/60
31/81/60

IMPORT :
-FOOD STUFF,AGRICULTURAL PRODUCTS&HERBAL OIL
-PETROLEUM &PETROCHEMICAL PRODUCTS: PETROCHEMICAL
-MINERALS
CONSUMER PRODUCTS: DETERGENT PRODUCTS, POLYMER

PRODUCTS, CHEMICAL.MEDICAL APPLIANCES, MECHANICAL
APPLIANCES.
-INDUSTRIAL PRODUCTS: MECHANICAL EQUIPMENT.PRECISION
TOOLS

CONTROL UNION
HOLDING (C.U.H) B.V.

تهران  -خیابان سهروردی شمالی  -كوچه
حمید قدس-پالک-96طبقه دوم-واحد 0
تلفن 11494040 :

-مواد غذایی،محصوالت كشاورزی و روغن های گیاهی

دورنگار 1 1491166 :

نفت و مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی-مواد معدنی

 كاالهای مصرفی:محصوالت شوینده ،محصوالت پلیمری،محصوالت شیمیایی .لوازمپزشکی ،لوازم مکانیکی.
-كاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی  .ابزار دقیق.

وارداتی درسراسر دنیا

در هنگام واگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود .شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست ،در خصوص تمدید پروانه ،برابرتشریفات
مندرج در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی(تاریخ) مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضاء
هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .

